
Geleceğe odaklı imalat için – 
istikrarlı üretim

 Biz yeşil düşünüyoruz
Hörmann çevremiz ve geleceğimiz için sorumluluk alıyor



Sorumluluğu biz alıyoruz
Geleceğe odaklı

Hörmann aile şirketi olarak gelecek nesil için sorumluluklarımızı biliyoruz. 
Çalışanlara, Hörmann ürünlere, kaynaklar ve çevremize karşı sorumluluk. 
Günümüzde bu sorumlulukların çok büyük bir önemi var.
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İstikrarlı üretilen yapı elemanları
Hörmann ürünleri, imalat aşamaları ve tüm organisasyon daima denetlenmekte  
ve geliştirilmektedir. Kalite, enerji tasarrufu, çevre ve sağlık koruması ve de iş güvenliği 
için de bu geçerlidir.

Bunun için tüm Hörmann çalışanları DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 kalite, çevre, enerji 
ve iş güvenliği yönetim sistemlere ve BS OHSAS 18001’e katkıda bulunmaktadırlar. Açık 
ve güven dolu iletişim bu yerleşmiş yönetim sistemleri desteklemektedir.

Ürünlerimizi geliştirirken ve üretirken dikkat ettiğimiz konular şunlardır

•	Sağlık sorunların ve olumsuz etkilerin önlenmesi
•	Güvenlik ve yaralanma risklerin minimuma indirilmesi
•	Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin dikkatlı kullanılması
•	 Enerji tüketimin denetimi ve optimize edilmesi
•	Çevreye zarar veren unsurların azaltılması ve çözüme yönelik tedbirlerin geliştirilmesi
•	Kaynakların ekolojik ve ekonomik mantıklı kullanımı

Tüm bölümlerde yasal ve ruhsat gereksimlerin karşılanması

Gerçekleştirdiğimiz aktivitelerde tek isteğimiz, müşterilerimizi olumlu etkilemek  
ve çevremizle (örn. komşular ve resmi makamlar) güven dolu işbirliğimizi sürdürmek. 
Müşteriler, tedarikçiler ve resmi makamlar için esnek, güvenilir ve uzun süreli  
bir ortak olmak istiyoruz.

Martin J. Hörmann Thomas J. Hörmann Christoph Hörmann
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8000 evin yıllık tüketimine eş değer*

Çevre için iyi
Yıllık 16000 ton CO² daha az

Hörmann, yenilenebilir enerjiyi kullanarak yıllık CO² salınımı yaklşk.  
16000 ton azaltmaktadır. Ayrıca yakın zamanda Hörmann fabrikalar 
doğrudan bölgesel rüzgar tribünlere bağlanacaktır. Bu adımları 
gerçekleştirerek CO² salınımı istikrarlı ve kararlı bir şekilde  
azaltmak istiyoruz.
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Hörmann’ın 
önemsediği konu

Tavsiye edenler:

* Belirtilen yıllık  
tüketim, Almanya’da  
bir müstakil evin  
ortalama emisyonudur.

Ekolojik elektriğe geçiş = 12000 t CO² daha az!
Hörmann grubun Almanya’daki elektrik ihtiyacının % 40’i doğal elektrik ile karşılanmaktadır. 
Bu hizmeti sunan sertifikalı kuruluş, % 100 «Yeşil elektriği», çoğunluğu Almanya’da bulunan  
ve rüzgar tribün ve hidrolik santrallardan doğrudan sunmaktadır. Bu «gerçek» ekolojik elektrik 
sertifikalıdır, birçok kez ödüllendirilmiş ve önemli enstitülerden tavsiye edilmektedir.

6000 evin yıllık tüketimine eş değer*

Fuel oil yerine gaz = 360 t CO² daha az!
Hörmann fabrikalarda fuel oil yerine doğal gaz kullanılıyor: Fosil yakıtlar arasında kirletici 
maddesi düşük olan doğal gazın CO² salınımı % 40 daha az.

180 evin yıllık tüketimine eş değer*
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Hörmann’ın birçok fabrikasında kullanılan yenilikçi kombine enerji 
santralleri ve akıllı enerji yönetim sistemi ile temiz bir geleceğe yatırım 
yapılmaktadır. Bu tedbirlerle CO² salınımı büyük ölçüde azaltılarak çevre 
duyarlılığı için katkıda bulunmaktadır.

Yenilikçi teknik, akıllı sistemler
Yılda 365 günde hissedilebilen iklim koruması

Kombine enerji santralı 
kullanımı = 1400 t CO² daha az!
Hörmann birçok fabrikada kombine enerji 
santralları kullanmaktadır. Bu santraller elektrik 
şebekesi için enerji üretirken aynı zamanda  
ısıtma sistemi için enerji üretmektedir.  
Bu özeksiz enerji üretimi sayesinde birincil  
enerji ihtiyacı karşılanmaktadır ve CO²  
emisyonlar azaltılmaktadır.

700 evin yıllık tüketimine eş değer*
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Sertifikalı Enerji Yönetim 
Sistemi = 1700 t CO² daha az!
Hörmann grubunda ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca merkezi enerji 
sistemli akıllı bina yalıtımı ve otomatik enerji  
ayarı gibi özel tedbirler, fabrikaların enerji 
ihtiyacını azaltmaktadır.

850 evin yıllık tüketimine eş değer*
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Kaynakları korumak, iklim korumasını güçlendirmek
Büyük hedef için birçok küçük tedbir

Hörmann için iklim koruması detaylarda başlamaktadır: Günlük  
kullanımı inceleyerek enerji tasarrufu yapılabilen yerleri tespit ediyoruz  
ve kaynakların bilinçli kullanılmasına katkıda bulunuyoruz. Geri dönüşümlü 
kağıtlar, nötr CO² posta gönderimi ve geri dönüşümlü nakliye ambalajları 
kullanarak çevreye duyarlılığına katkıda bulunuyoruz.
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CO²-nötr basınç = 560 t CO² daha az!
Hörmann’ın bayi fiyat listeleri için % 100 geri dönüşümlü kağıt kullanılmaktadır. Baskıdaki CO² 
emisyonlar, uluslararası iklim koruması projeler için sağlanan yatırımlar ile dengelenmektedir.

280 evin yıllık tüketimine eş değer*

CO² nötr posta gönderileri = 80 t CO² daha az!
Deutsche Post tarafından yapılan tüm posta gönderileri «GoGreen» ile nötr CO² olarak 
gerçekleşmektedir. Oluşan CO² emisyonlar, uluslararası iklim koruması projeler için sağlanan 
yatırımlar ile dengelenmektedir.

40 evin yıllık tüketimine eş değer*
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Ham madde tedariğinden üretim ve lojistiğe kadar –  
çevre ve kaynak koruma konusu Hörmann için  
tüm aşamalarda önemlidir.

Hörmann çevereye duyarlı üretmektedir. İstikrarlı üretilen  
ve çok fonksiyonlu kapıları gibi sertifikalanmış yapı  
elemanları yenilikçi inşaat projelerde kullanılmaktadır: 
Hamburg Hafencity’deki Unileverhaus ve Spiegel-Haus 
bunların bazılarıdır.

Hörmann ürünler iklim koruması için kullanılan projelerde 
doğrudan kullanılmaktadır: örn. rüzgar tribünlerde Hörmann 
sac kapıları (bkz. resim).

İstikrarlı projeler için istikrarlı ürünler
Çağdaş imalat
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Frankfurt am Main şehrindeki «The Squaire» Hörmann ürünlerle, Leed Gold sertifikası

Boulevard Berlin Hörmann ürünlerle, breeam sertifikası

Essen sehrindeki ThyssenKrupp konutu Hörmann ürünlerle, DGNB Gold sertifikası

Hörmann yetkisiyle istikrarlı imalat
Hörmann istikrarlı inşa edilen projelerle büyük bir tecrübe kazanmıştır. Bu bilgi birikimi ile sizin projelerinizi 
de destekliyoruz. Sizin için diğer bir avantaj: Her proje için Leed sertifikası için gerekli bilgiler otomatik  
olarak oluşturulmaktadır.
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Vertrags-Nr. 25164

 
 

 
 

EPD Industrial Sectional Doors
Environmental Product Declaration 
Acc. to DIN ISO 14025 and prEN 15804

Declaration number
EPD-STA-0.3

 

Aluminium industrial sectional doors (company EPD)

Hörmann KG Brockhagen

 
 

 
 

EPD Multi-function doors
Environmental Product Declaration 
according to DIN ISO 14025 and prEN 15804

Declaration number
EPD-MT-0.1

November 2010 

Multi-function doors (company EPD)

Hörmann KG Freisen

 
 

 
 

EPD Industrial Sectional Doors
Environmental Product Declaration 
Acc. to DIN ISO 14025 and prEN 15804

Declaration number
EPD-STPU-0.3

 

Industrial sectional doors with PU (polyurethane) foamed 
steel sections (company EPD)

Hörmann KG Brockhagen

 
 

 
 

EPD Fire-rated and smoke-tight door assemblies
Environmental Product Declaration 
according to ISO 14025 and EN 15804

Declaration number
EPD-FRA-0.5

December 2012 

Aluminium fire-rated and smoke-tight door assemblies                                 
(Company EPD)

Hörmann KG Eckelhausen
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Birçok Hörmann yapı elemanların istikrarlı üretimi, 
Rosenheim’daki Fenstertechnik (ift) Enstitüsü’nden 
onaylanmış ve belgelenmiştir.

Aşağıdaki ürünler bunların bazıları:

•	Çok fonksiyonlu kapılar

•	Sac yangın ve duman geçirmez kapılar

•	Yangın ve duman geçirmez özellikleri

•	Sac iç ve dış kapılar

•	Alüminyum ev kapıları

•	Sac yangın ve duman geçirmez sürme kapılar

•	Sac ve alüminyum seksiyonel sanayi kapılar,  
motor dahil

•	Sanayi sarmal kapılar ve sarmal kepenk sistemleri

•	Hızlı kapılar

•	Yükleme teknolojisi

Hörmann ile geleceği inşa etmek
Belgelenmiş kalite, istikrarlı üretim

Interseroh AG şirketin ortağı
Hörmann yapı elemanların ambalajları 
dönüştürülerek tekrar kullanılmaktadır. 
Böylece ambalaj yönetmelik  
talepleri karşılanmaktadır.
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